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 « زندگانی و میھن فراغی به »

 

  آھنی تافته درامان دار، مرا از باِد گدازنده بساِن ای سرزمین من، تو

  ای جانِ  جھان من، من سحرگاھان توام نايم برآی،برجوش از ژرف برخیز،

 من، ھوادار زندگانی ام ، ای رنگین کمان ھستی من

  ی توام، خانه نغمه سرای سخن آی، من ھق ھقه ھای توام، به

 اند که نیفتاده ات چه فرزانگان خاک تفته در

 بانگ خروشان زندگی را بخوان فراغی

  بمان ور مشو،اش د دختران صحرا و آسمان گرفته از

  

 اجتماعی دوران او به رويدادھا و مفاھیم خالق مختومقلی فرآورد و بازنمود واکنش ھنر
 .ی او نیزھمگون است و اجتماعی زمانه وبا تناسب تاريخی مھم زندگی اجتماعی است

جامعه نیست و ھنر او ھنر خدمت به  ھای واقعی ھنر مختومقلی گريز از ارزش رويکرد
ھای فقر و فرارانده، در  ھراسان توده نجوای  پاسخ به دورانی است، کهانسانی و تاريخ

 .توفانی فرازآيد ھولناک و دھشت جامعه میرفت که به خروشی سکوت

ی او سمتگیری  انسان و آينده ی جان خود و با شوقی فراوان به با شیره مختومقلی
 اھداف اجتماعی خاص خود و با گرايانه او به جامعه نگاھی انسانی و واقع نگاه .کند  می

شناسد، بری از  می اجتماعی او ستیزھای اجتماعی روزگارش را ذھن .است گره خورده
او آکنده از عشق به  قلب .او حکايتی بیروح از زندگی نیست اوھام است و اثر ھنری

از جامعه و روی آوری به  ھای اجتماعی، زدايش شر و پلیدی نابرابری انسان ، نفرت از
  .است اجتماعیعدالت 



 و  ی توفانی و آشفته، فرزند زمانه اش، گرايانه و شعور طبقاتی با روحیات انسان فراغی
 حیات انسانی جامعه را تیزبینانه مشاھده مختومقلی .از تاریخ خلق خود بود جزیی

ھا در شکلی انسانی  زندگی توده کرد و برای تجسم ھنر خود به تجسم وسیع می
ی  جانمايه عدالتی و درام زند گی، انسان از بی رھایی .کند پیروی میو از آن  نزديک شده

  .برای مردم بانگ بلند زندگانی شد او .ھای او است تمامی انديشه

ھای انسانی و  کھن و تراژدی در آرزوی جھانی دیگر و فرازآمدن بر جھان مختومقلی
ی عادالنه را  يک جامعه اجتماعیِ  آن، سرود شورانگیز پیشرفت بسوی ستیزھای

و  فرومايه «تقديِر » او آن بود که، باورداشِت .به آينده ترديد نداشت مختومقلی .سرايد می
  .ھوادار زندگی بر روی ھمین زمین است او .رفت نابساماِن حاکم سرانجام از میان خواھد

سرا و  جو، مردمی، سخن حقیقت ويژگی آثار فراغی، از او شاعری نوآور، ھمین
اين رواست که جامعه به اين شاعر نو و  از .ساخت ھا پیروزی فردای توده ی سراينده
ادبیات ترکمن را بشنود و بھمان سان  خواھد سخنان اين سرآمد تمايل دارد و می جوينده

جان  او. ست ھا و مھر او در دل توده ھای مختومقلی در میان مردم پايدار سروده نیز
  .ھا را بیدار کرده بود توده

 ھای ھا و ديگر خلق اجتماعی ترکمن گیری نگرش ی شکل مختومقلی به پروسه اشعار
تا پیش  ی آسیای مرکزی آن دوران در واقع شاعر ھمه او در .ی آن دوران ياری کرد   منطقه

 .از انقالب اکتبر شد

از شقاوت و  او .است جامعه ناپذير زندگی آشتی آن دوران، ذھن شاعر گرفتار تناقضات در
از  ای سخت، پوينده و جانی شیفته که اراده با .است ات زندگی خسته و رنجورناماليم

در شکلی دگرواره ، و در واکنشی  گرفت روحیه و شعور طبقاتی او سرچشمه می
زندگی  ی  اين تضادھا، که جزيی از جھان زنده یابی ریشه تیپیک و آگاھانه در پی متقابل،

به بازنمايی  ھای سرنوشت ساز ی خالق و با گامواژگان است، بمثابه يک ھنرمند، اما با
 .آورد زندگی روی می و بیان آفرينشگرانه آنھا در

مختومقلی تنھا معلول تفکرات صرف و  ھای ی اجتماعی در نگرگاه آگاھی و انديشه وجود
از راه رخنه در  گوناگون ھای خوِد تاريخ است که راه خود را به شیوه اين .او نیست ذھنی
ھا، مبارزات  جنبش زندگی اجتماعی، بمثابه عاملی در شکل  سیاسیھای جنبه

اجتماعی جامعه مسیر خود  ناپذير اشکال نوين و پیدايش اجتناب طبقاتی و در شکل تغییر
 .گشايد ھا می و جامعه را در ھستی ملتھا

آن در شرايط مشخص اجتماعی به ھمراه  ھای تاثیر اين رخدادھای تاريخی و فرايند زير
به ياری نگرش خالق و جھان بینی او  و قريحه ھنری ھنرمند ھای ملی، نبوغ ويژگی عتنو

آن خصلت و سمتگیری خاص  و به شناخت جاِن جھان و جامعه شتافته و به آيد می
 .دھد می

از واقعیت عینی اجتماعی در  عنصر آگاھی و تکامل عامل ذھنی از شناخت توانمندی
تنیده نیروھای اجتماعی، کلید  مند و بافت در ھمھای دشوار، تضاد فرايند جامعه و

وااليش رشد کیفیت آگاھی  ای است که در مقطع زمانی خود به سرچشمه اساسی و
گوناگون زندگی  ھای و استه تیک ھنرمند و به درک و شناخت جنبه اجتماعی، ادراکات

 دورنمای با و نويسنده در شکل بینشی زنده و خالق ھمراه اجتماعی ياری کرده، شاعر
 .کند منتقل می اجتماعی آنرا به خود جامعه

رو راه به  اين از .شناخت ادبیات را می آيین کھن ھای نیک ھای کھن و ارزش چشمه فراغی
 .را بشناسد سپارد تا زمین انسان و زندگانی آينده می ھای آينده سوی چشمه



 ھنر . راه سحر و افسوناما نه از پیام آور ضرورت تغییر و دگرگون سازی است، مختومقلی
دگرگون  ر ذھن شاعر، ھنوز تحوِل گريزناپذير و د .امان به جامعه است او ھنر انتقاد بی

منسجم علمی و با شکلی معین شکل  ی شدن روابط اجتماعی در حد يک انديشه
تضادھای طبقاتی ھنوز از  گیرد که ای شکل می آگاھی شاعر در دوره زيرا .است نگرفته

شرايط تئوريکی ھنوز خام  برخوردار نیستند، ھم شرايط طبقاتی و ھم رشد چندانی
بینی تاريخی گرايش  به يک خوش او .بیند تحرک و جھش اجتماعی را می شاعر .ھستند

 .دارد

خود، بلکه بیانگر برخورد ستیزآمیز  پرداز ماھیت اجتماعی محیط نه تنھا چھره مختومقلی
ھا و بی  ھا، نابرابری در جنگ ست و تجسم آناجتماعی و سیاسی در جامعه ا نیروھای
مخالف تسلط  او .شود نمايان می موجود در زندگی در درامی تاريخی مانند ھای عدالتی

 .شرارت در زندگی است ھای مردم، جنگ توده انسان بر انسان علیه خوارداشت

ه آن نیز ويژه خود حامل پیامی است، ک گذار ادبیات کالسیک ترکمن با شکل اين پی ھنِر
 پیام ھمان محتوا و ماھیت ھنر مختومقلی را اين .جز پیام اجتماعی نیست چیزی

مختومقلی  ھای سروده .بی پیام ھنری بی معنی است ھنر زیرا .دھد تشکیل می
در آثار خود بطور غیر مستقیم از يک  وی .بگذارد توانست تاثیری زنده بر ملت ترکمن

 .تاريخ خلق خود را ارزيابی می کند يند زندگی وی حقیقی، فرا بشر دوستانه نگرگاه

 اجتماعی دارای اھداف اجتماعی است، که با ی مختومقلی از يک سو بمانند پديده ھنر
 مسلکی و –سوی ديگر به شرايط اجتماعی  ايده، تفکر و ايدئولوژی ھمامیز شده و از

 .بود آن دوران مشروط روح

وھم بمثابه شاگرد زندگی و  نرمند خلق،ورز و ھ بمثابه شاعری اندیشه مختومقلی
اجتماعِی خود را شناخته  اساسی زندگی انسانی و طبیعت ژرف آن، محیِط ھای فرايند

چشماِن  او .گرا است و نه سرگردان وھم ی ھنری خود نه آگاه است و در آفريده وی .بود
 .دوران شد ی زندگِی آن ھای زنده واقعیت

به آنھا تعلق دارد با  مردمی که وی و ھا انسانی، تودهی  خواھد برای جامعه می فراغی
آن،  ھای نگاھی ديالکتیکی به زندگی، نبرد و ارزش و با .سودمند باشد خوِن جاِن خود

 .زند جانبدارانه دست به آفرينش ھنری می

به ندای  او ھم .وی درزندگی جدا نیست  ی تولید شده توسط مختومقلی از تجربه آثار
 ھای دھد تا بتواند به تعمیم ژرف گوش فرا می ای زندگی به مفھومیخود وھم به ند

ھای مختومقلی بردرخت  رو چکامه اين از .ھنری و ابداع و تخیل خالق خود دست يازد
 .زندگانی بارآور و سايه گستر گشت آينده

 ھنرمندی .نیست « واژه بی » است، که ی ھنرمندان و مردمانی  گونه از جمله فراغی
 اجتماعی زمان خود اختالف دارد، با آن در با توانایی و کنش خود با زندگیاست که 

 .در برابر واقعیت زمان واکنش نشان میدھد توافق نیست و به تفکرات غیرواقع بینانه

ی او از واقعیت اجتماعی  ھنرورانه ی ی آثارمختومقلی و انديشه و گوھر سازنده ماھیت
کار ھنری خود را  بیشتر، وی با ستیزی ديالکتیکیو درمواردی  نیست خود جدا ی زمانه

ھنر است  اجتماعی، که پديده و جزيی جدانشدنی از به سطح کشاکش واقعیت
خود را از محیط و عوامل  و کاراکترھای موجود در ھنر ھا پرسمان مختومقلی .رساند می

فته در آن پر اھمیت نھ انسانی نه تنھا جدا نکرد، بلکه داستانمايه اجتماعی مناسبات
 .است



خالق ھنری او با جامعه و با واقعیات  ھمین دلیل است، که برآمد توانش ذھنی و کار به
زنده با آن دارد و بمثابه نیروی محرک  ھای آن بیگانه نیست و تماسی و خیز و جھش زنده

و آرزوھای نیک انسانی و  ، به نیازھا به زنده داشت سنن انسان دوستی معنوی
ی ستم و ظلم را  تیره و حمايت از آنھا باور داشته و گنداِب جھاِن ھا اجتماعی توده

  .بدر کند خواھد از میدان می

 .از توھمی به توھم ديگر نیست و باورداشت نھفته در ھنر مختومقلی گريز انديشه
ی سوخت و  بارآوری ضرور مبادله شاعر، زايايی فکر و انگاشت او، فرآورد و ھای چکامه

 . با جامعه و اجتماع استوی ساز تعقلی

دنیای  او .انسان و جامعه بود شخصیتی زنده و تاريخی و برآمدی برای خیر مختومقلی
  .دھد ترکیب ھنری زندگی قرار می ی  واقعی دوران خود را شالوده

ی تیز سخن وی از  زندگی است و لبه اندرکار گفتن و بازگفتنِ  پیرايش دست مختومقلی
را نشانه  نگذاشتن بر تناقضات آن ھای زندگی، سرپوش  خشنونتھا و پلشتی بین بردن

شرارت در زندگی  سازان شرير ی شیطان صفت و سبب با جامعه او. است گرفته
ھای  وارھیدن از تراژدی در آرزوی پیروزی بر خداوندان زور و زر و اجتماعی سر ستیز دارد و

  .است قھرآمیز زندگی

خواھد از  می او .یابد ھا راه می توده  و اندروِن دِلسخنوری است، که تا ژرفنا فراغی
 دراين .و مردم را به حقیقت زندگانی نزديکتر کند خواست ھستی سخن به میان افکند

  .گرا است گستره او شاعر وھنرمندی واقع

است با نیروی بیکران که ريشه در  گرايی مختومقلی، آرمانی آزادی و انسان آرمان
در بطن خود به  دھد که تاريخ ھايی پاسخ می به خواسته ارد وبشری د زندگی گستره

نشان داده  جامعه و در زندگی اجتماعی بشريت مترقی وجود آورده و مسیر آنرا در
است، که بايد انسان و جامعه  فراموش کرد که ھنر نیروی اجتماعی بیکرانی نبايد .است

  .کند را دگرگون

 دار در کار با ماھیت ماتريالیستی و جانب ای انهھای مختومقلی عوامل ناآگاھ سروده در
و زبان شاعرانه و در  مختومقلی شعور طبقاتی است که در چارچوب شعور .ھستند

 .کند عمل می تجسم مادی زندگی او

ی  گفته به .تراز تخیالت وی دارند تاثیر قطعی سخنی ديگر موقعیت و پايگاه اجتماعی او به
 به .«مجرای ذھن ايشان بگذرد ه حرکت درآورد، بايد ازآنچه آدمیان را ب ھر» انگلس

 ی شود و سرچشمه راه ذھن پرداخته می سخنی ديگر ھر آنچه در بیرون رخ دھد، از
برکنار ماندن عنصر معنوی  چشمداشت .خالقیت ھنری شعور شاعر نیز در ھمین است

 .است ی آفرينش ھنری انتظاری غیر واقعی درگستره از عنصر مادی

 ترين بدانیم، ھنر مختومقلی بیان انسانی ترين شکل انسانی بیان ھنر را انسانی اگر
 و ادبیات بمثابه بخشی از ھنر و خود ھنر و شعر .شکل ھنر در دوران و محیِط خود است

 شرايط موجود اقتصادی و اجتماعی نبوده ھای رشد آن در کل ھیچگاه جدا از پروسه
و به ھمراه خصلت  است .دوران خود آمیختهھنری با زمانه و  ھای آفريده .است

  .شود خود از طريق ذھن ھنرمند فرآورد می ايدئولوژيکی و ارزش عینی

ھای ويژه، معین و  ای خواست پاره نھفته در اشعار مختومقلی نه تمامی، بلکه محتوای
مختومقلی خواستار فرجام دادن به  ھنر .از نظر ايدئولوژيک دوران خود بود مشروط

ی  خداوندان زور و آزمندان ھرزه است که در آن فقر، تفرقه بین خلق، ستم ای هجامع
عشق، درام زندگی و نبود آزادی  ھای گم شده به انسان، تراژدی در مھرورزی زمانه،



ای  تاريخی خود به گونه – ھا در محیط و در فعالیت اجتماعی انسان حاکم است و
ارتجاعی حاکم به   ھمراه شاعر با ايدئولوژیپنجه درافکنده و به دھشت آگین با زندگی

  .افتند از ديدگاه منطقی، نه وھمناک در می مثابه يک ضرورت و نیاز و

به اتحاد خلق خود انديشه  او .دوست وسیاسی است شاعری متعھد، میھن مختومقلی
 .ھا بود ترکمن بخش در میان ھای رھایی گسترش اندیشه خود گواه دوران او .کند می

که ھمانا ھنر اوست، علیه شر  حکام مستبد است و با ابزار اجتماعی خود، علیه
چنین ھولگاھی است، که  در .ورزد دوران برای برابری وعدالت تالش می اجتماعی آن

حقیقت تاريخی زندگی  و بار شود ی ادبیات منظوم ترکمن می آفریننده مختومقلی خالق
 .ی اين زمیِن سخت بود د آيندهفرزن او .گیرد دوش می ھای مردم را به توده

تاريخی و کیفیت موجود در آن  وخصلت نھفته در آثار مختومقلی خصلتی غیر مفاھیم
خود بمثابه انسان  او .جھان فرازين نیست فراانسانی، يا زايیده نیروی آسمانی و کیفیتی

جام مختومقلی ھنِر فر ھنِر .تولید و آفرينشگِر چنین ھنری است کاوشگر، يگانه عامل
ھای  اين نابسامانی ھای خونین زندگی، رھایی سرزمینش از پنچه دادن بر ھرج و مرج

 .اجتماعی و شقاوت است وشرارت انسان از ھرگونه فقر، حقارت خوف انگیز، آزاد کردن

 و  در راستای دسترسی به کشف تازه ھای نوين آثار مختومقلی گذاری و ارزش ارزيابی
 ھای ھای نو مورد بازبینی و داوری توسط نسل  تاريخ، ی همترقی حقیقت در آن در گستر

 .متنوع قرار گرفته است

ھا و  ، خود وابسته به بینش دوباره ھای ھا، بازنگری و ارزيابی گفت که اين داروی بايد
ھای محافظه کارانه،  و يافته ی اجتماعی ھستند و دراشکال نگرانه جھان گرايشات

  .اند يافته ھای ھنری نیزبازتاب چوب مکتبو مترقی در چار گرايانه واپس

و انديشه و سبک نھفته در آن، فرآورد  ھای مختومقلی، خود داوری اجتماع سروده نفس
اشعار  در .او جدا نیست اجتماعی است و روح فضای تاريخ از شخصیت تکامل

ی خود دست  پیش از آنکه به زبان ويژه مختومقلی .مختومقلی مردم رازدار او ھستند
او نیز چیزی جز زبان اجتماعی  ی گويد و زبان ويژه به زبان اجتماع سخن می يابد،
  .شود نمی

بی پايان و  منبع او جامعه بود، که به ھای آن در اجتماعی و رو آوری به سرچشمه زبان
احساسات ناب  نه فرورفتن به اعماق روح خويش و بازتاب داد، ھمواره پويا را می

 .نریشخصی برای خلق اثر ھ

 ھايش به بار نشاند، ثمره و را در چکامه ی آن ی که مختومقلی میوه خاص اجتماعی زبان
 .حاصل نبوغ اودر زمان و مکان الزم بود بازنمود گوھر درون شاعر و محرک بیرونی و

و واقعیت موجود در آن با سطح   وی ی مختومقلی، گوناگونی اصالت تجربه ھای سروده
تاثیر را برمردم و بر  ت و با بیان روشن خود شديدترينھماھنگ اس ادراک جامعه

 .گذارد می ھایش  مخاطب

گیرد و با  پیشینیان خود بھره می ھای خود از زبان و دستاوردھای در سروده مختومقلی
کند و با رستاخیز  آغاز به سخن می بلنِد صدای خود و با زبان خاص خود با جامعه طنین
 .دھد می اعجازانگیز و نوپديد به جامعه انتقال را با زبانیای بینِش خويش  پرمايه ھنری

برآمد توانش ذھنی و روانی صرف  تیزياب، فعال و کنکاشگر مختومقلی ھیچگاه ذھن
در راه بازسازی جھان  پاسخ و کنشی بود به يک ھماوردجويی در جامعه نبود، بلکه



مناسبات انسانی و  نھای آن و علیه مسموم شد از درون خرابه غیرانسانی و بی شکل
 .رود خروشان و بی پايان زندگی ناانسان شدن انسان در

 

پود ھنر او با سرايشی زنده با ھستی  ھنر خود را در خالء نیافريد، بلکه تار و فراغی
 ای دشمن چنان آنی بود، که خود را به گونه او .به مثابه يک کل درآمیخته بود جامعه

آگاه بود که فرآورد چنین  زيرا .خداوندان قدرت پیوند زند ر بهانگیز و با زبانی چرب گفتا رقت
ھنر او با  اما .بود اخالقی، مرگ ھنر وی وجدايی از خلق خواھد تحقیری پوسیدگی

نوين را با  ی خود ھماھنگ شد تا واقعیتی با شعور زمانه اش زنده ماند و نومايگی اصلی
 .ست آورد به محیط به دکردن حساسیت خود  زنده پردازی زندگی و با چھره

او محتوای عینی  تخیل .نکرد بین تخیل شاعرانه و واقعیت گسست ايجاد مختومقلی
محتوای عینی بود، که  ھمین .وی از دنیای خارج مستقل نبود ی داشت و روح ھنرمندانه

به روح زمانه و  و عواطف، و به ھمراه تخیل ھنری با روی آوری به مثابه محرک افکار
و نبوغی پر  از جامعه و در شکل بازآفرينی ھنری با قريحه ای عینی، برگرفتهھ واقعیت

 .شد می ارزش به جامعه بازگردانده

اقیانوِس جھاِن انسانی، ھستی انسانی  رو ھستی ھنر مختومقلی در جامعه و در ازاين
حقیقت ماھیت ھنر مختومقلی  در .شود خود گرفته و به ھستی اجتماعی تبديل می به

سرای ترکمن  چکامه اين است و اين آن ديالکتیک درونی و مترقی ھنر ی اجتماعیماھیت
 .است

روح جستجوگر در  آيد که در آن با چنان زبانی به سخن درمی ھای خود در سروده فراغی
ھا شرکت  واقعیت و خواسته به ناگزير در اين وی رنگ است و خوِد پر محیط اجتماعی

 .کند می

ای که در  و ماھیت دوره خود ھا، اندوه و احساس واطف، انديشهاز ع شاعر که ای چھره
 تصوير ھای اجتماعی ھستند، خود معلول علت که تراژيک زندگی، زيد و ساختار آن می

 بافت زندگی و و محیط ، جامعه رخدادھای وی در شرکت کند، بازده و فرآورد می
 .است انسانی انسان ھای ارزش شیفتگی وی به

 از.دھد استبداد رنج می کند که روح وی را در دوران را بیان می وطفیاحساسات وع او
 وی .ھا شعر بسرايد خوشايند سلیقه سوی ديگر مختومقلی کسی نبود که برای

ترکمن تقويت کرد و توانست ھنرمند  ھای خود را در زمین محکم ذھن انسان ريشه
 .ی جامعه شود خلق و زبان مشترک ذھنی ھمه ی آينده

 موجود در جامعه، ماھیت ھنر و نوع آن در ی عینی اريخی و الزامات تعیین کنندهت شرايط
 شرط چنانچه .ر کرده بود درزندگی ملی وی مقد زندگی اجتماعی را گويا برای مختومقلی

به  ای با توجه از پیش معین نشده است وھر دوره تاريخ است، ھیچ ھنر و ادبیاتی جبرا
 ی خود، بلکه اشکال ھنری ھای ویژه انديشه  نه تنھاھای عینی شعور اجتماعی، تضاد
 .کند ی خود را تولید می ویژه

تاباند و  زماِن خود را بازمی ھای خود روِح است که مختومقلی در چکامه گونه این
وخود وی به ھمراه اين تنايش و  اجتماعی جامعه نیز برھنر او اثر گذاشته ھای تکانه

فلسفی، با عواطف و اخالق خود وارد  ی ا تفکر و انديشهتاريخی با سخن خود و ب تحوالت
 .شود جامعه می بطن



 .و انتقاد از نظام زندگی اجتماعی است عدالتی و نابرابری، پرخاش فراغی به بی پرخاش
ھای  ھا و خصلت بازنمود تراژدی به ظاھر کوچک نھفته در آثار مختومقلی، ھای تراژدی
 .ھمراه دارندی دوران خود او را به  ويژه روحی

ھای اجتماعی زند گی  توفان دھد که وی گريزی از ی مختومقلی نشان می ھا آفريده
و  نمیتوان در خالء و انتزاع اثر ھنری ماندگار زيرا .خود نداشته است جھان پیرامون

 .تدريجی ھنر تولید کرد ای نوين به زنجیر حرکت تکامل حلقه

ادبیات  ی درخشان ره وستا نديشمند خالقاين ا اجتماعی دیدگاه انديشه و بارآوری
در  ی خام زندگی را به جنس ادبیات که وی ماده یابد، ترکمن آنگاه تجسم ھنری می

از آن  گرانه ھنر واگرداند و تعمیمی فراختر و آفرينش آورد تا بتواند حقیقت زندگی را به می
 .بسازد

که ھنرش با واقعیات  بود،ن « واژه بی »ی مردمان در باال آمد، او از جمله چنانکه
از آن مايه  و با بیان خیالی و موھوم، که نیاز زمانه زندگی جوھر اجتماعی، بیگانه با

 .گرفت، نمود پیدا کند نمی

ھای عینی نوين در  شدن و با ضرورت راه مختومقلی خود با فرايند نوين در حاِل دراين
 چرخش تاريخی و اجتماعی، ویعنی يک نقطه  اين .شود آن دوران ھماھنگ می ی جامعه

 اجتماعی موجود در جامعه وابسته است، بلکه دھد که ھنر نه تنھا به روابط نشان می
  .به آينده دارد معیار سنجش آن تحوالِت واقعی است که رو

کنار  واحدھای جداگانه نیست، که بدون رابطه ای از ھنر فراغی واقعیت ھرگز مجموعه در
دوسويه قرار  عناصر اين مجموعه ھمواره در مناسباتی بلکه .نديگر قرار گرفته باش يکد

ھای  ويژگی توان پردازش محیط، روح و قلب انسان و می مختومقلی کارھای در .دارند
 .ی تاريخی مشاھده کرد تاريخی در يک دوره اجتماعی جامعه را از يک ديد

مشخص نیروھای و با منافع  ھای اجتماعی ويژه ھنری مختومقلی با ھدف ی انديشه
بینی قرارداشته و  ای تنگ با جھان وی قريحه و نبوغ در رابطه درآثار. دارد اجتماعی پیوند

 .اند درھم آمیخته

ھای واقعی  و ھنرمند مترقی آرمان  بمانند يک نويسنده  درنگرش و درھنر خود مختومقلی
  با قريحه و نبوغیکند و چینی می خوشه تیک خلِق خود را از جھاِن پیراموِن خود و استه

 .گشايد و زندگی می ھنرورانه قلب و مغز خود را برای درک جھان

 ای ديالکتیکی وحدت را بازنمود و بگونه خالقانه و با مضامین نو واقعیت عینی زندگی وی
ی مسائل  زنده او روح .کند عجین می  سیاسی–ارگانیک اثر خود را در بافتی ھنری

 .است روشن و زنده در زندگی و جامعه تمیز داده ھای پديده اجتماعی را به عنوان

 .است ھمراه نوعی تحلیل زندگی بمثابه ھنرمند و انسان تاريخی، آثارش با مختومقلی
را با زندگی و با برداشت عاطفی  توانست واقعیت جھان عینی و محیط اجتماعی او

ھای نابھنجار  خود پديده دھد و به ھمراه نبوغ و رشد خود آگاھی ملی خالق پیوند
 .ی علت و معلولی به نمايش بگذارد يک رابطه اجتماعی را در

فراغی به نیروی پرتوان  ھنر .رنج شد جاِم سخِن آينده و شاعرروزگاران امید و مختومقلی
اجتماعی نیز به ياری  و دراوجگیری برآمدھای يل تبد معنوی جامعه تحوالت روحی و
 .انسان نکشید قیقت زندگی و جھان درونینقاب بر چھره ی ح او .جامعه شتافت

 


